
MAIJA HURME

“Jag har haft ganska svårt att hitta min egen stil, för jag är bra på att 
härma. Jag borde egentligen kanske ha blivit konstförfalskare, för det är 
jag riktigt bra på”, säger Maija Hurme.

Maija har illustrerat två böcker. De heter Under täcket och Fladdermuspojken.

Illustrera betyder att 
man gör bilder till en 
text. Bilderna handlar 
oftast om något som 
händer i texten, men 
ibland berättar den 
något som man inte 
kan läsa. 

Maija har gjort böckerna tillsammans med sin man Anssi. Båda böckerna 
handlar om barn, och läsaren vet inte alltid vad som händer på riktigt 
och vad som är fantasi. 
När brukar du fantisera?  Vad fantiserar du om?

Maija använder mest färger som man kan se i naturen. Maija låter 
sedan viktiga saker få en färg som är olik de övriga färgerna. I Under 
täcket är till exempel det mesta grönt eller turkost, men huvudper-
sonen Elsas klänning är röd så den syns bra i alla bilder.



Innan Maija börjar måla brukar hon göra en skiss av bilderna med 
kol eller blyertspenna. En skiss är en snabb teckning utan detaljer. I 
skissen kan man testa sig fram till vad som ser bra ut. I Maijas hus 
hittar du några skisser från boken “Under täcket”. Skisserna har 
Maija ritat med kol direkt på väggen. Kol är ett bra material att 
skissa med, för det går att sudda ut med handen.
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barn använt när de var små.

Titta noga i Maijas hus. Hittar du de här detaljerna?

Fladdermuspojken påminner om Batman. I 
boken kan man läsa att pojken Ivar, som blir 
Fladdermuspojken på kvällarna, läser mycket 

serietidningar. Batman är ett engelskt ord som 
egentligen betyder Fladdermusmannen. Tror du 

att Ivar drömmer om att vara en superhjälte?

En hurdan superhjälte skulle du vilja vara? Vilka 
superkrafter skulle du ha och hur skulle du se ut? 

Du kan måla en bild av dig själv som superhjälte.
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lunda ut. Kika på sakerna genom kristallkulan. Kan du se grodan 
genom kristallkulan? Hur ser näckrosorna ut?

KOM IHÅG ATT SÄTTA TILLBAKA ALLT 
MATERIAL I LÅDAN NÄR DU ÄR KLAR!


